Anonyma Alkoholister
Kommittén för Samarbete och Information Västra Regionen

Protokoll
2018-12-01 kl. 11.30–13.30 i Kungsladugårdskyrkan på Majgatan 2, 414 75 Göteborg
1.

Mötet öppnas och vi läser tredjestegsbönen tillsammans
Gud, jag överlämnar mig till dig – för att du skall forma mig och göra med mig som du vill. Befria mig
från mitt egos slaveri så att jag bättre kan utföra din vilja. Befria mig från mina svårigheter så att
segern över dem kan bära vittnesbörd till dem jag vill hjälpa – om din kraft, din kärlek och ditt sätt att
leva. Må jag alltid handla enligt din vilja!

2.

Presentationsrunda
Per-Olof, Sanna, Erik, Ulf och Willy.

3.

Påminner oss om uppdraget:
Vårt enda syfte är att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.
”Näst efter 12-stegsarbete är offentlig information till icke-alkoholister det absolut viktigaste vi kan
göra inom Anonyma Alkoholister för att hjälpa den alkoholist som fortfarande lider.” ”Vi måste upp på
barrikaderna och tala om vilka vi är.”
Vi skall informera om AA till människor som i sitt dagliga arbete, i en eller annan form, kan tänkas
komma i kontakt med aktiva alkoholister.
Målsegment:

4.



RÄTTSVÄSENDET

•

KYRKAN

•

HR, personalavdelningar, chefer med personalansvar

•

HÄLSO – OCH SJUKVÅRDEN

Föregående mötesprotokoll läses
Föregående mötesprotokoll godkändes utan revideringar.

5.

Övriga frågor anmäls

6.

Linda delar med sig av sin professionella bakgrund
Då Linda inte var närvarande delade ingen med sig av sin professionella bakgrund. Linda får en ny
möjlighet på nästa möte.

7.

Rapport Brukarrådet
Willy läste upp protokollet från Brukarrådets förra möte.

8.

Aktivitetslistan (genomgång av utförda informationer, tagna kontakter och nya kontakter, fokusområde
för hösten 2018) Rättväsendet.

Anonyma Alkoholister
Kommittén för Samarbete och Information Västra Regionen
Aktivitetslistan gicks igenom.
9.

Val av grupp/grupper i Västra Regionen som vi besöker kommande månad: Fast punkt varje
månad, där vi bestämmer en grupp eller två vars praktiska möten vi besöker för att berätta och
inspirera om kommittén och dess arbete.
Till nästa möte skall möteslistor medtagas så att kommittén kan se vilka grupper vi kan vända oss till
för att informera om VRSKI:s arbete. Tas upp på nästa möte.

10. Övriga frågor
a.

Vakanta tjänarposter:
 Ordförande
Ingen nominerad
 Vice ordförande
Ingen nominerad
 Representant för Brukarrådet
Willy väljs till Brukarrådets representant.
 Kontaktperson mot andra KSI
Ingen nominerad
 Regionsrepresentant
Willy väljs till regionsrepresentant

b.

Höstens inspirationsdag/workshop i Göteborg
Höstens inspirationsdag följdes upp. Till våren hålls den i Halland.

c.

Material ”utifrån”
Frågan bordlades till nästa möte.

d.

Landsmötet 2019
Per-Olof skall fråga om vårt deltagande på Landsmötet 2019. Återkommer med mer
information.

11. Nästa möte
Nästa möte är den 2018-01-26 kl.12.30 - 14.30 i Johanneskyrkan, Göteborg. OBS! Mötet startar en
timme senare denna gång p.g.a. aktivitet i kyrkan. Vi kommer denna gång att använda oss av NA:s
möteslokal.
12. Reflektion av dagens möte
13. Mötet avslutas med Torontodeklarationen följt av sinnesrobönen.
Jag är ansvarig…
Närhelst, varhelst någon ber om hjälp vill jag att AA skall finnas till hands, och för det är jag ansvarig.

